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Van de redactietafel

Hierbij het zomernummer van 
Onder Ons 2017, ook dit keer weer 
vol informatie. In de maand augus-
tus vieren wij vanouds onze kloos-
terjubilea. Ook nu krijgt u een 
inkijkje in het leven van onze jubila-
rissen: 60, 70 en 75 jaar religieus 
leven. Deze artikelen worden ver-
deeld over het zomernummer, het 
herfstnummer en het december-
nummer. In ons decembernummer 
komt frater Hans Wennekes als 
laatste aan het woord. Hans komt 
dit najaar definitief terug naar 
Nederland. Ook hij viert dit jaar 
zijn 60-jarig kloosterfeest. Eenmaal 
terug in Nederland hebben wij een 
uitgebreid interview met hem. Zijn 
verhaal staat daarom gepland voor 
het kerstnummer. Het spits wordt in 
dit nummer afgebeten door frater 
Wim Versteeg met zijn 60-jarig 
kloosterfeest en frater Arnold met 
zijn 75-jarig kloosterfeest.

In de afgelopen periode moesten 
wij ook afscheid nemen van enkele 
medebroeders. Begin maart stierf 
frater George Smink. Daarover kon 
u lezen in nr. 1 van Onder Ons. 
Geheel onverwacht stierf op 30 
maart in Kenia frater Daan Boon-
maan en op 1 mei overleed frater 
Harry van Helsdingen. In een In 
Memoriam gedenken wij onze 
medebroeders en kijken wij terug 
op hun kleurrijke en arbeidzame 
leven. 
Van heel andere aard is het artikel 
over onze vasteninzameling. Zoals 
u weet, wonen er sinds anderhalf 
jaar vijf Medische Missie Zusters 
bij ons in het fraterhuis. Eén van 
hen is zuster Mien Leistra. Zij 
werkte jarenlang in Oeganda en 

Kenia. Vanwege haar gezondheid 
is zuster Mien enige jaren geleden 
naar Nederland teruggekomen. 
Maar met haar hart is zij nog in 
Kenia. Wij hebben vanuit het fra-
terhuis daarom gemeend om de 
opbrengst van de Vasteninzame-
ling 2017 te besteden aan haar 
project in Angiya, South Nyanza, 
Kenia. In een kort artikel met fraaie 
foto’s kunt u kennis nemen van dit 
prachtige werk dat inmiddels door 
Afrikaanse Medische Missie Zusters 
is overgenomen.
Ons redactielid mevrouw Adri Ver-
geer staat ook dit nummer weer 
garant voor twee zeer lezenswaar-
dige vervolgartikelen. Het betreft 
een boeiend schrijven over Maar-
ten Luther in het kader van 500 
jaar Reformatie. Zij was in Duits-
land om daar de festiviteiten rond 
het Lutherjaar mee te maken. Ver-
der reikt zij ons stof tot denken aan 
rond 400 jaar Vincent de Paul, 
waaraan wij op deze wijze dit jaar 
aandacht willen geven.
In onze rubriek ‘Berichten uit 
Lodwar’ dit keer een aantal ontroe-
rende brieven en tekeningen van 
kinderen uit het Centrum Nardirko-
nyen. Dit naar aanleiding van het 
plotselinge overlijden van frater 
Daan Boonman aldaar. Daan was 
voor veel kinderen een bekende. 
Het was dan ook een enorme klap 
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voor de kinderen toen zij vernamen 
dat hij ‘s avonds overleden was 
terwijl zij hem ‘s morgens vroeg 
nog begroet hadden in het cen-
trum.

Wat kunt u nog meer van ons ver-
wachten in dit nummer? Wel, de 
vaste rubrieken: Kort nieuws, het 
kolommetje, dit keer door Xander, 
zij die ons voorgingen en natuurlijk 
de financiële verantwoording van 
de giften voor Onder Ons en frater 
Hans Wennekes in Lodwar. Bij de 
giften voor Lodwar kregen wij een 
uitzonderlijk gift binnen van de 
Stichting Akwaaba. Deze stichting, 
onder de bezielende leiding van 
Wim Polman, verkoopt tweede-
hands zaken voor het goede doel. 
Met name boeken doen het goed. 
Zij verraste ons met de royale gift 
van maar liefst € 10.000, bestemd 
voor de studiekosten voor het jaar 
2017 van 20 jongeren in Lodwar. 
Akwaaba, hartelijk dank!

‘De zomer is een zalige tijd’ zo 
lezen we dit keer in het gedicht 
‘Zomer’ op pagina 4. Voor de een 
‘n vreugd, voor de ander een kwel-
ling. Nee toch. Het is ook de tijd 
van rust en verstilling. Het gedicht 
‘Word stil mijn ziel’ op de achter-
pagina reikt ons gedachten aan 
om in deze zomertijd, maar ook 
daarbuiten, tot innerlijke rust en 
verdieping te komen.
Beste lezers van Onder Ons, mede 
namens de andere redactieleden 
wens ik u allen een heerlijke zomer 
toe met veel leesplezier en zon, 
een zalige zomertijd.

frater Ton Oostveen
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In Memoriam Frater Daan Boonman
Geboren 2 september 1937 te Borssele, Zeeland

Overleden 30 maart 2017 te Lodwar, Kenia

Op 30 maart 2017 kwam er een 
onverwacht einde aan het leven 
van frater Daan Boonman. Op 
bezoek bij frater Hans Wennekes, 
in Lodwar Kenia, is hij ziek gewor
den en kort daarna overleden. In 
dit In Memoriam willen wij hem 
gedenken en eer geven aan zijn 
leven. Bij de samenstelling van dit 
In Memoriam is mede gebruikt 
gemaakt van teksten uitgesproken 
bij de avondwake, de necrologie 
tijdens de uitvaart en van de tekst 
van het gedachtenisplaatje. 
Redactie.

“Wie van de Utrechtseweg de 
Schorteldoeksesteeg oprijdt, komt 
langs het huis en de tuin van frater 
Daan Boonman. Precies op de 
hoek staat een indrukwekkende 
magnolia, die op de dag dat 
Daan  stierf in volle bloei stond. 
Naast het hek lag toen een klein 
hoopje verdroogde takken van de 
hortensia, die hij, vlak voor hij naar 
Kenia vertrok, had gesnoeid.” 

Zo begon onze pastoraal werker 
pastor Hans Peters zijn overweging 
tijdens de avondwake voor frater 
Daan Boonman. Na enkele zeer 
bewogen weken namen wij 
afscheid van een man die nog 
zoveel had kunnen betekenen voor 
zijn gemeenschap en de vele men-
sen die hij in zijn hart gesloten had. 
Het overlijden van Daan is als een 
bom ingeslagen. Verslagenheid en 
verbijstering maakten zich van ons 
meester. Op zondag 26 maart was 
hij vol goede moed naar Kenia 
vertrokken voor een bezoek aan 

frater Hans Wennekes. Hij reisde 
samen met mevrouw Ria van der 
Poel, bestuurslid van de KBO waar 
ook Daan als vicevoorzitter deel 
van uitmaakte. Aangezien de 
 contacten tussen de KBO en frater 
Hans hecht zijn, en de KBO afde-
ling De Bilt-Maartensdijk in de 
afgelopen jaren diverse malen een 
forse donatie gegeven heeft, had 
Ria gevraagd om voor het vertrek 
van Hans uit Kenia daar een keer 
op bezoek te mogen komen. Frater 
Daan zou haar in die weken verge-
zellen. Aangezien frater Hans 
Wennekes aangegeven heeft in 
september van dit jaar te zullen 
stoppen met zijn werk in Lodwar, 
hadden Daan en Ria aangeboden 
hem wat te willen helpen met de 
afronding. Niemand had kunnen 
bedenken dat Daan in Lodwar zou 
bezwijken. De juiste toedracht van 
zijn plotseling overlijden zal ons 

nooit duidelijk worden. Of het de 
intense hitte geweest is, 45 graden 
Celsius, zijn vermoeidheid of een 
mogelijke infectie, we weten het 
niet. Wel weten we dat hij een 
enorme leegte achterlaat.

Dat Daan uit Zeeland kwam, stak 
hij niet onder stoelen of banken. 
Ook dat hij als jongen priester had 
willen worden en bij de paters SVD 
gestudeerd had, liet hij regelmatig 
horen. Dat zijn jaren op het semi-
narie hem dierbaar waren, bleek 
uit het feit dat hij zijn hele leven 
contact gehouden heeft met de 
paters SVD. Toch was hij Frater van 
Utrecht in hart en nieren.
Daan deed in 1956-1957 zijn novi-
ciaat in Utrecht. Letterlijk ‘onder 
aan de ladder’ begonnen, zou hij 
leraar schilderen worden, maar al 
snel bleek dat Daan heel andere 
kwaliteiten had. Werkzaam aan 
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de Ludgeruskweekschool in Hilver-
sum als groepsleider van de kweke-
lingen werd Daan ontdekt als leider. 
Het werken met mensen was hem 
op het lijf geschreven. Eenmaal 
werkzaam op de Leo Stichting 
bloeide hij op als een kundig opvoe-
der en bekwaam unithoofd. Daan 
was altijd in touw. Hij had hart voor 
de zaak. De kinderen waren gek 
met hem en hij kende alle namen. 
De jongeren zowel als zijn groeps-
leiders en -leidsters waren hem 
dierbaar. “Je moet goed zijn voor je 
mensen, dan kun je alles bereiken,” 
zei hij mij ooit. En Daan heeft veel 
bereikt. Eenmaal werkzaam in het 
middenkader werkte hij ook beleids-
bepalend en zocht hij naar nieuwe 
wegen. Steeds weer bereid een 
studie op te pakken met ook steeds 
weer een nieuwe horizon.

Na bijna twintig jaar Borculo 
ervoer Daan de sleetse plekken in 
zijn werk en waagde hij een nieu-
we stap. Hij werd directeur van het 
bejaardenhuis Hassinkhof in Bel-
trum. Met zijn warme persoonlijk-
heid en zijn aandacht en nabijheid 
voor bewoners en personeel, won 
hij al snel de harten van veel men-
sen. Wanneer je binnen een Ach-

terhoekse gemeenschap als Zeeuw 
Prins Carnaval mag worden, dan 
heb je die gemeenschap voor je 
gewonnen. Ook de parochie Bel-
trum leerde hem al spoedig ken-
nen. Daan droeg er zijn steentje bij 
binnen de diverse vieringen en 
werkgroepen. Na tien jaar werd 
hij directeur van het Andriesenhuis, 
het bejaardencentrum in Borculo. 
Met zijn opgedane kennis en erva-
ring blies hij het kwijnende centrum 
nieuw leven in. Bij zijn afscheid 
werd hij niet alleen geprezen om 
zijn slagvaardigheid maar vooral 
om zijn warme persoonlijkheid. 

Zijn periode als overste van het 
Gregoriushuis heeft hij als bijzon-
der zwaar ervaren. Het gegeven: 
‘een profeet wordt zelden in eigen 
stad geëerd’, knaagde soms aan 
hem. Eenmaal in het Provinciaal 
Bestuur bekwaamde hij zich verder 
in het bestuurswerk en werd hij 
gevraagd voor diverse externe 
bestuurstaken. Daan vond het een 
hele eer regelmatig uitgezonden te 
worden naar Kenia voor hand- en 
spandiensten. Meer dan acht maal 
werd hij voor korte tijd uitgezonden 
en daarmee kreeg Lodwar een 
apart plekje in zijn hart.

Daan was niet alleen een mensen-
mens, maar ook een familiemens. 
Frater Wilfried van der Poll, onze 
overste, zei in zijn necrologie het 
volgende: “Zijn hele leven is zijn 
familie voor Daan een baken 
geweest waarop hij op kon terug-
vallen. Daan sloeg haast geen ver-
jaardag over en de aandacht ging 
daarbij niet alleen naar de broers 
en zus en hun echtgenoten, ook 
voor hun kinderen was zijn aan-
dacht groot. Wij, de medebroeders 
en in de laatste jaren ook de 
 medebewoners van het Fraterhuis 
St.-Jozef vonden het fijn dat Daan 
dit deed. Dit werd heus niet alleen 
ingegeven door het feit dat er na 
een bezoek aan de familie appels, 
peren en soms hazen meegebracht 
werden en dat hij voor honing van 
het derdewereldproject meestal via 
Huijbergen reed. 
Voor Daan was familie belangrijk. 
Altijd, en met name in Borculo, heb-
ben we dat gemerkt, toen zijn 
vader en moeder op bezoek kwa-
men. Daan was in het algemeen 
iemand die anderen graag aan het 
verleden herinnerde. Al die plaat-
sen waar hij heeft gewerkt, vergat 
hij niet en kwam daar in gesprek-
ken graag op terug.” 

Was hij in Beltrum en Borculo naast 
zijn werk actief in de parochie, ook 
vanuit De Bilt deed hij dit. Eerst als 
hulp voor pater Harry Schelbergen 
SJ in Austerlitz, na diens overlijden 
ging hij daar zelf regelmatig voor 
in woord- en communievieringen 
tot de parochie werd opgeheven. 
Dat Daan met vertróuwen leefde, 
blijkt uit o zo veel dingen die hij 
deed. Kijken we naar de moed om 
veranderingen aan te gaan, zoals 
de overstap van het jeugdwerk 
naar het directeurschap van een 
verzorgingstehuis. Of het opknap-
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pen van lastige klussen, zoals het 
interim-oversteschap in De Bilt. 
Eigen lijk was Daan niet gauw iets 
teveel. Of het nu ging om het dra-
gen van verantwoordelijkheid, of 
het heel praktisch dienstbaar zijn. 
Hij was er voor zijn medebroeders, 
door mee te gaan naar het zieken-
huis, de dokter of de tandarts. Zo 
was hij er ook voor de kinderen in 
Nadirkonyen Kenia. Hij deed het 
gewoon.
Leven naar zijn roeping, was voor 
Daan gehoor geven aan de men-
sen met wie hij omging. Aan hen 
het beste geven wat hij had. Dat 
maakte hem tot een gewaardeerd 
familielid, een geziene medebroe-
der, een geliefd mens. 

Zijn kennis en ervaring in het wer-
ken met en voor ouderen heeft hij 
ingebracht in diverse besturen die 
zich bezighielden met de ouderen-
zorg. Maar ook denk ik aan zijn 
inbreng in het Mgr. Van der Rijtfonds 
en het Fonds Welzijnswerk. 
Bij de activiteiten van Daan moet 
zeker de KBO De Bilt-Maartensdijk 
genoemd worden. Samen met de 
andere bestuursleden zorgde hij als 
lid en plaatsvervangend voorzitter 

voor de uitwerking van de doelstel-
ling van de KBO: ‘Voorwaarden 
scheppen voor senioren, zodat zij 
volwaardig en zelfbewust aan de 
samenleving kunnen deelnemen’.
Ik wil ten slotte nog stilstaan bij 
alles wat Daan voor de gemeen-
schap van de fraters gedaan heeft: 
zijn inzet in de congregatie als 
huisoverste of lid van een bestuur. 
Vanuit zijn huis, Lemania, was hij 
altijd bereid om medebroeders en 
medebewoners van het fraterhuis 
van zijn kundigheid te laten profite-
ren. Hij ging mee, als men daar 
prijs opstelde, naar een gesprek 
met een dokter of specialist. Hij 
was altijd bereid iemand, waar 
naar toe dan ook, mee te nemen in 
de auto.
Door zijn bezoeken aan zijn mede-
broeders in Indonesië en vooral 
Kenia, droeg hij met name Kenia 
een warm hart toe. In Rapogi en 
Lodwar heeft hij enkele medebroe-
ders bij het werk tijdelijk geholpen. 
Hij vertelde daar graag over. 
Naast de naam van Daan en de 
namen van zijn familieleden, is het 
moeilijk andere namen te noemen. 
Toch wil ik drie mensen uit het leven 
van Daan met name noemen: Henk 

van Vliet, Ria van der Poel en Hans 
Wennekes.
Henk van Vliet, als medebewoner 
van Lemania. Iemand met wie hij 
jarenlang mee opgetrokken heeft 
en die hij tot aan diens dood heeft 
bijgestaan en verzorgd. Na het 
overlijden van Henk, heeft Daan 
dan ook vrienden en bekenden 
overgehouden bij de familie van 
Vliet.
Frater Hans Wennekes en mevrouw 
Ria van der Poel hebben de laatste 
dagen van Daan meegemaakt. 
Daan wilde graag Ria vergezellen 
op haar bezoek aan het project 
Nadirkonyen in Lodwar. Hij had 
een heel programma in gedachten 
waar ze samen naar toe zouden 
gaan, maar het liep anders. 
Het plotseling overlijden is voor Hans 
en Ria een emotionele gebeurtenis 
geweest. Zij hebben van nabij mee-
gemaakt hoe Daan steeds meer 
achteruit ging, binnen enkele uren. 
Tenslotte hebben zij ervaren hoe 
Daan zijn leven teruggaf aan Zijn 
Schepper. 
In dit In Memoriam willen wij Hans 
en Ria beiden nogmaals bedanken 
voor de zorg aan Daan gegeven 
en voor hun inspanningen bij alles 
wat er na zijn overlijden geregeld 
diende te worden.
Hebben we Daan nu voldoende 
getekend? 
Helemaal niet natuurlijk! Maar wie 
zou dat wel kunnen? – iemand vol
ledig kennen, dat doen we nooit. 
Maar wat we wel als rode draad in 
zijn leven kunnen ontdekken, is zijn 
inzet en aandacht voor de ander. 
Daan was er altijd, daarom zullen 
we hem missen nu hij niet meer 
onder ons is. 
Daan, bedankt voor wat je bete-
kende voor ons en talloze anderen. 
A-dieu, tot ziens bij God”.

frater Ton Oostveen
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Een van onze ‘jongere’ medebroe
ders, die nog heel veel werk verzet 
voor de fraters en andere huis
genoten, maar ook voor andere 
mensen, zoals voor de zwakkeren 
in de samenleving (denk aan “het 
detentiekamp in Zeist”), is FRATER 
WIM VERSTEEG.

Ja, ook hij viert dit jaar alweer 
zestig jaar kloosterleven, samen 
met groepsgenoot frater Hans 
Wennekes, die nog steeds werk-
zaam is in Lodwar, Kenia. Samen 
begonnen zij met nog vijf andere 
jongelui aan het postulaat in Zeist 
in 1957, om uiteindelijk frater te 
worden in de Congregatie van de 
Fraters van Utrecht. Het was de tijd 
dat de veranderingen in kerk en 
maatschappij een eerste begin 
maakten. De onzekerheid, het niet 
meer vanzelfsprekende leven, de 
eigen inbreng, het maakte het er 
voor de jonge kloosterling niet 
makkelijker op.
Wim, zoals we hem in de wandel-

gangen noemen, trad in 1957 in 
het noviciaat in en kreeg de frater-
naam Vitus. Onder frater Marcellus 
kreeg hij de eerste religieuze vor-
ming en na dit jaar kon hij begin-
nen met de werkzaamheden in de 
congregatie. 

Vooropleiding en studie
Oorspronkelijk kwam hij op de 
vakafdeling terecht, wat inhield dat 
hij naast zijn studie voor het vak 
ook allerlei andere werkzaam-
heden in huis moest verrichten. De 
eerste jaren werkte hij zo in Zeist 
als hulp in de huishoudelijke zorg. 
Enkele jaren later kreeg hij deze 
taak ook in Hilversum. Maar hij 
werd nu ook assistent in het jeugd-
werk van Ahoy in de Vitusparochie. 
Dit jeugdwerk beviel hem erg goed 
en ook de leiding vond dat hij 
geschikt was voor dit werk. En zo 
kreeg hij in 1962 de benoeming 
voor het internaat van de fraters in 
Borculo. Hij kon hier de praktijk-
ervaring opdoen en men kon zien of 
deze richting in zijn leven de juiste 
zou zijn. Daarnaast begon hij aan 
zijn studie voor kinderbescherming, 
deed hij aan groepswerk en startte 
de studie voor sociaal-pedagoog.
Zo was hij vanaf 1962 tot 1985 
onafgebroken op het internaat 
Klein Borculo één van de groepslei-
ders en deed hij zijn pedagogische 
studie en werk bij de kinderen. Het 
bleek een schot in de roos te zijn, 
hij deed zijn werk met veel passie 
en met veel vreugde.

Opkomen voor de zwakkere
Daarnaast deed hij ook al allerlei 
werk voor de zwakkere in de 

samenleving: voor een vredeswin-
kel, voor scholen met speciaal 
onderwijs en ook in de hulp voor 
verslaafden. Dit laatste werk nam 
hem zodanig in beslag dat hij uit-
eindelijk besloot om mee te werken 
aan een project voor het afkicken 
van verslaafden in Rotterdam. Aan-
sluitend hierop werd hij lid van de 
leefgroep Religieus Boerderijpro-
ject in Eesergroen. Hier heeft hij 
ruim vier jaar aan meegewerkt. Dit 
was geen makkelijk werk, zeker 
niet omdat hij daarvoor geen oplei-
ding had gevolgd.
Daarna kwam hij opnieuw terecht 
in Borculo als medewerker van het 
internaat en van verschillende 
werk groepen en in het vrijwilligers-
werk.

Bestuurlijke werkzaamheden
In 1994 werd hij gekozen tot lid 
van het Provinciaal Bestuur Neder-
land. Daarnaast bleven zijn werk-
zaamheden op het gebied van 
hulp verlenen aan de zwakkeren 
hem interesseren. Op allerlei 
manieren zette hij zich in voor deze 
mensen en dat heeft hem toch ook 
wel gevormd. Om dit allemaal aan 
te kunnen, bouwde hij tijd in voor 
ontspanning en sport.
Samen met frater Ton Oostveen 
heeft hij heel wat wandeltochten, 
klompenroutes en gewoon mooie 
tochten gelopen. Daarnaast was 
fietsen een andere hobby van hem. 
Hij heeft menige vierdaagse gefietst 
en de meeste fietsroutes in de Ach-
terhoek zijn hem niet onbekend. Dit 
gaf hem, naast het toch wel zware 
bestuurlijke werk, een welkome 
afleiding.

Een zestigjarig jubileum
voor frater Wim Versteeg
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Als je hem ziet lopen, denk je: 
“Waar haalt hij de energie van-
daan om ook nog eens zo sportief 
bezig te zijn?” Ja, Wim heeft het 
met zijn rugklachten en een zware 
hernia niet altijd gemakkelijk 
gehad. Zijn doorzettingsvermogen 
en weinig zelfmedelijden hebben 
hem op de been gehouden en 
ervoor gezorgd dat hij voor de 
gemeenschap van onschatbare 
waarde werd.

Sport, actief en passief…
Wat betreft zijn klompentochten: 
hier is hij een paar weken geleden 
voorgoed mee gestopt. Het werd 
zelfs voor hem een beetje te veel. 
Naast actieve ontspanning is hij 
een grote fan van twee voetbal-
clubs uit de eredivisie,  Feyenoord 
Rotterdam en FC Utrecht. Voor de 
thuiswedstrijden van FC Utrecht 
gaat hij  iedere twee weken met 
David naar stadion Galgenwaard, 
waar hij een vaste seizoenkaart 
voor heeft. Een heerlijke ontspan-
ning die hij niet graag mist. En dat 
Feyenoord dit jaar ook nog eens 
landskampioen is geworden, maakt 
het voor hem helemaal perfect.
Terugkomend op zijn nog drukke 
agenda: hij is meerdere jaren 
lid  van het Provinciaal Bestuur 
geweest, was een korte periode 

Overste van het Sint-Jozefhuis, en is 
nu plaatsvervangend Overste van 
het Religieus Huis Nederland van 
de Fraters van Utrecht in De Bilt. 
Zoals jullie waarschijnlijk weten is 
de verandering van Provinciaal 
Bestuur Nederland tot Religieus 
Huis, vorig jaar een feit geworden. 
Door de steeds kleiner wordende 
groep fraters was dit noodzakelijk 
geworden. Ook zijn er sinds enkele 
jaren andere bewoners bijgeko-
men, omdat ook andere congrega-
ties met vergrijzing en kleiner wor-
den groepen worden geconfron-
teerd. Veel congregaties hebben 
niet de faciliteiten die wij hier in De 
Bilt mochten krijgen. Maar ook 
andere mensen met dezelfde 
gezindheid en bezinnende ideeën, 
hebben hier hun verblijf gekregen. 

Tot slot
Samen proberen wij op die manier, 
ook in onze tijd, gestalte te geven 
aan ons gemeenschapsleven en te 
staan in dienst van God en de men-
sen. Speciaal voor de mensen uit 
de omgeving. Zo hebben wij in 
onze kapel Eucharistievieringen, 
enkele door de week en iedere 
zondag. Daarnaast hebben we 
onze getijdengebeden, gebeds-
diensten en speciale vieringen. De 
kerkgangers zijn altijd welkom bij 

onze vieringen en zondags wordt 
hier veel gebruik van gemaakt.
Frater Wim zegt hierover: “Zolang 
wij samen met de mensen uit de 
naaste omgeving iets voor elkaar 
kunnen betekenen en onze aan-
dacht ook kunnen geven aan de 
zwakkeren met acties, geldinzame-
lingen en onze presentie bij 
bepaalde gebeurtenissen, zijn we 
deel van de meelevende en actieve 
samenleving. Zo blijven we trouw 
aan onze roeping voor Gods Rijk.”
Wim is een van de mensen die niet 
opgeeft, ook niet als de gezond-
heid afneemt. Hij voelt zich in onze 
gemeenschap thuis. Zo hoopt hij 
nog een aantal jaren zijn krachten 
en zijn energie te kunnen gebrui-
ken voor de mensen, die met hem 
op stap zijn gegaan om de wereld 
een beetje beter en mooier te 
maken.
Wim, hartelijk dank voor je vele 
goede jaren, die je met ons hebt 
gedeeld en voor de tijd die nog 
komen gaat. Veel sterkte en alle 
goeds!

Frater David Mullink

Onder Ons nr. 2 - 2017

9



In het eerste artikel over 500 jaar 
Reformatie stond onder andere dat 
in het kader van dit jubileumgebeu
ren voor de maand mei een reis 
gepland stond naar de stad Wei
mar. Die reis werd gemaakt, was 
een succes en leverde genoeg stof 
op om iets over te vertellen.
Doel van de reis was eens te proe
ven of het allemaal nog wel leeft 
rond die Reformatie. Het antwoord 
is een volmondig “ja”. Meer nog: je 
kunt er niet omheen, al zou je dat 
willen. Overal waar je kijkt, zie je 
Luther. Niet Maarten, maar Martin 
zoals hij in Duitsland heet. Er zijn 
boeken uitgegeven die in stapels in 
alle boekwinkels en toeristeninfor
matie liggen, er zijn folders, ten
toonstellingen, Lutherwandelingen 
enzovoort. 

Luther is tussen 1518 en 1540 mini-
maal twaalf keer in Weimar 
geweest en heeft verschillende 
keren voor de burgers van de stad 
gepreekt. In de laatgotische stads-
kerk St.-Peter en Paul is de kansel 
waar vanaf Luther zijn nieuwe leer 
verkondigde, nog altijd te bezichti-
gen. Hier staat ook een vleugel-
altaar waaraan werd begonnen 
door Luthers goede vriend Lucas 
Cranach en die voltooid werd door 
diens zoon.
Het gaat om een levensgroot schil-
derij met twee kleinere ernaast, dat 
dominant voorin hangt en dat als je 
ernaar kijkt – althans bij mij – de 
vraag opriep: “Wat zie ik?”

Maar gelukkig is er uitleg voorhan-
den. 

Onder andere staat Luther afge-
beeld met een opengeslagen bijbel 
in zijn hand. 
Naast hem staat Cranach, geïnspi-
reerd door Luther en getroffen door 
het sterven van Christus die de ver-
lossing bewerkstelligde. Dit wordt 
verbeeld door de bloedstraal uit 
Jezus’ zijde die neerkomt op het 
hoofd van Cranach.
Naast Cranach staat Johannes de 

Doper en verder wordt door oud-
testamentische verwijzingen verwe-
zen naar het Nieuwe Verbond.
Weinig mensen konden in de 16de 
eeuw lezen en schrijven. Cranach 
heeft een samenvatting van de leer 
van Luther en de Reformatie op een 
begrijpelijke manier ook voor hen 
zichtbaar willen maken in dit schil-
derij.
Luther zelf droeg wat begrijpelijk-
heid betreft zijn steentje bij door te 
preken in de landstaal en de volle-
dige bijbel te vertalen in het Duits. 
De boekdrukkunst die rond die tijd 
ook operationeel werd, deed de 
rest.
Achter in genoemde Peter en Paul-
kerk was een uitgebreide tentoon-
stelling te zien. Daarin kwam ook 
het schilderij aan de orde, met 

500 JAAR REFORMATIE

over verandering, geloof, hoop en liefde
deel III
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nadere uitleg. Het motto van de 
tentoonstelling was echter ‘Martin 
Luther en het jodendom’. 
De tentoonstelling trekt dit jubileum-
jaar door Duitsland, was al in Ber-
lijn, stond nu dus in Weimar en is 
gedurende de zomer te zien in 
Wittenberg.
Ze behandelt het christendom van-
af het allereerste begin tot nu, maar 
geeft daarnaast aan hoe de ver-
houding met het jodendom in de 
loop der eeuwen is en waar die uit 
voortkomt.
Luther staat bekend als ‘jodenha-
ter’. Hij keerde zich met zijn stellin-
gen tegen de rooms-katholieke 
kerk, die hij veel te materialistisch 
en decadent vond. In die allereer-
ste begintijd kende hij ook de religi-
euze vijandsbeeld ten opzichte van 
de joden. Maar zes jaar later, in 
1723, gaf hij een geschrift uit 
waarin hij de katholieken verweet 
de joden niet als mensen behan-
deld te hebben, maar als honden. 
De joden waren veroordeeld op 
basis van leugens, zo schreef hij. 
Christenen moesten joden liefheb-
ben, hen beroepsmatig en maat-
schappelijk integreren en hen 
vriendschappelijk tegemoet treden 
om hen zo de weg naar Jezus als 
Messias te wijzen.
Hij had gedacht daarmee vele 
joden tot bekering tot het christen-
dom te kunnen overhalen. Maar 
dat lukte niet. Luther was daardoor 
teleurgesteld en kwaad. 
Hij was zó kwaad dat hij als het 
ware op hol sloeg, zijn haatgevoe-
lens de vrije loop liet en later 
schreef over ‘De joden en hun leu-
gens’.
Vanaf de Reformatie tot de Holo-
caust heeft dit een grote invloed 
uitgeoefend op de houding van de 
Duitsers tegenover de joden en het 
werd de blauwdruk voor de Kris-

tallnacht. Op 10 november 1938, 
op Luthers geboortedag, brandden 
in Duitsland de synagogen. De 
stem werd gehoord van de man, 
die ooit als de Duitse profeet van 
de 16de eeuw als jodenvriend 
begon, die gedreven door zijn 
geweten, gedreven door de erva-
ringen en de werkelijkheid, de 
grootste antisemiet van zijn tijd 
geworden is en zijn volk waar-
schuwde voor de joden.
Pas na 1980 heeft de Lutherse kerk 
afstand genomen van Luthers anti-
semitisme!
Zo zijn er in 1983 
naar aanleiding 
van het jubileum 
van de 500ste 
geboortedag van 
Luther gesprekken 
gevoerd tussen de 
Lutherse Wereldfe-
deratie en de 
Joodse wereldge-
meenschap. Deze 
gesprekken heb-
ben geleid tot een 
gezamenlijke ver-
klaring waarin de 
integriteit en waardigheid van 
elkaars geloofsgemeenschappen 
werden bevestigd. Daarbij werd 
de wederzijdse verplichting op 
zich genomen om iedere vorm van 
racisme en religieuze vooroordelen 
te bestrijden, alsook volle geloofs-
vrijheid te bevorderen. Lutheranen 
hebben aangegeven zich ervoor in 
te willen zetten dat lutherse theolo-
gie niet opnieuw gebruikt zal wor-
den voor antisemitisme. 

En dan toch nog even terug naar 
Weimar. 
Wellicht zijn te midden van alles 
rond Luther nog wel het meest in 
het oog springend de posters die je 
overal ziet met daarop de vraag: 

“Nun sag, wie hast du’s mit der 
Religion?” Het is een vraag die 
Gretchen stelt aan Faust. (Faust 
werd geschreven door Goethe en 
daar kun je trouwens ook niet 
omheen. Goethestandbeeld – 
samen met Schiller – Goethemuse
um, Goetheboeken, Goethebut
tons, bedenk het maar; het is er! 
Maar dat even tussendoor.)

Het is een programma dat van start 
gaat op Kerkendag en loopt van 
25-27 mei in Weimar en Jena, een 

naburige Lutherstad. 
Het behelst oecumeni-
sche diensten, muziek-
voorstellingen, lezin-
gen, panel- en 
pub l ieksd is cus s ie s 
waarvoor je je kunt 
inschrijven. Op 28 mei 
wordt het in Witten-
berg afgesloten met 
een openluchtdienst 
met aansluitend refor-
matiepicknick. Veel 
van de bijeenkomsten 
worden georganiseerd 
in kerken en universitei-

ten om zo veel mogelijk jongeren 
te mobiliseren. Er wordt dus echt 
nog nagedacht en gesproken over 
godsdienst.

In de eerdere afleveringen rond 
500 jaar Reformatie werd getracht 
het jubileum te belichten vanuit de 
aspecten verandering en geloof. 
Dit deel kan misschien wat hoop 
geven, vooral omdat ook veel jon-
ge mensen meedoen en zij zijn 
toch de toekomst! 
Zoekt en gij zult vinden, klopt en u 
zal worden opengedaan... en dat 
geldt niet alleen voor mensen die 
de Reformatie herdenken.

Adri Vergeer
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Kort Nieuws

 Vanuit mijn jeugd herinner ik mij het gezegde ‘In 
mei leggen alle vogeltjes een ei’. Moeder eend, 
tijdelijk wonend in de binnentuin van het St.-Jozef-
huis, vond de maand mei blijkbaar wat laat, want 
op 1 mei verscheen zij al met in haar kielzog 12 
kuikentjes. Sneuvelden andere jaren de meeste 
kuikentjes, dit keer zijn er eind mei nog 8 over.

 Door het overlijden van frater Daan Boonman ont-
stond er een vacature in het bestuur van het Religi-
eus Huis Nederland. Er moest een opvolger geko-
zen worden. Frater Berno Spekschate werd met 
grote meerderheid gekozen. Het Bestuur Religieus 
Huis Nederland is nu weer compleet.

 De bewoners van het St.-Jozefhuis konden een 
nieuwe bewonerscommissie kiezen, omdat de vori-
ge bewonersraad met het ingaan van de nieuwe 
structuur was afgetreden. Gekozen werden zuster 
Mien Leistra en de fraters Leo Ruitenberg en Johan 
Brummelhuis.

 Gedurende een groot aantal jaren heeft frater 
Isidorus Nieland de gedenkboeken van de overle-
den medebroeders (bij de kapel in fraterhuis St.-
Jozef) bijgehouden. Hij deed dat op uiterst zorgvul-
dige wijze. Ook was hij, in samenwerking met frater 
Ben Hagemans, verantwoordelijk voor de biblio-
theek. Onlangs is – in goed overleg met fr. Isidorus 
– afgesproken dat deze werkzaamheden overge-
dragen worden aan frater Leo Ruitenberg en frater 
Wim Janssen. Het bestuur heeft de fraters Isidorus 
en Ben Hagemans hartelijk bedankt voor hun werk-
zaamheden.

 Zoals elk jaar waren er ook nu weer middagen ter 
ontspanning. Het Vrijetijdsorkest bracht een mooi 
concert ten gehore, Clique Panigue trad op, het 
fraterkwintet bracht paas- en lenteliederen ten 
gehore en de niet meer weg te denken pianist/
organist liet horen het pianospelen nog lang niet 
verleerd te zijn. De bloemenmarkt was wederom 
aanwezig en de bewoners van St.-Jozef werden 
ook dit jaar weer verrast met een lentemaaltijd.

 De bouw van de nieuwe school met de mooie 
naam St.-Gabriël in Nunukan, Noord-Kalimantan, 
werd in 2016 voltooid.

 Nu verschuift de aandacht van de congregatie 
weer naar de ontwikkeling van werken in de St.-
Eusebiuscommuniteit te Nunukan. Op 5 januari 
werd begonnen met de bouw van nog een school. 
Gehoopt wordt dat dit gebouw eind 2017 af zal 
zijn.

 Daarnaast wordt in het provincialaat te Karang-
widoro een open aula met douche/toilet gebouwd, 
Deze faciliteiten zijn een antwoord op lokale 
behoeftes, met name van de jongeren die geeste-
lijke/fysieke begeleiding willen hebben in de vorm 
van campings.

Frater Wim Versteeg 
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Dat was 400 jaar gelden en dat gedenken we dus. 
Het eerste deel van de serie over Vincent de Paul in de 
vorige Onder Ons stond stil bij de stichting van de 
Congregatie der Lazaristen, die zich vooral ging wij-
den aan evangelisatie. Maar Vincent had niet alleen 
oog voor het spirituele, minstens evenzeer ging zijn 
zorg uit naar de praktijk en daar was veel armoede, 
ziekte en ellende. 
In 1925, kort na de start van de Congregatie van de 
Lazaristen, ontmoette Vincent de Paul Louise de Maril-
lac, 34 jaar oud en net weduwe geworden. Hij bracht 
haar in contact met medebroeders die de armen hiel-
pen. Samen met een paar andere vrouwen probeerde 
Louise ook iets voor hen te gaan doen, maar dat was 
niet gemakkelijk, want ervaring in die richting hadden 
de dames eigenlijk niet. 

Rond 1630 kwam er een eenvoudig meisje van het 
platteland de groep versterken en na haar kwamen er 
nog meer. Dat hielp enorm bij het werk en Louise ging 
steeds meer mogelijkheden zien om zich in te zetten 
voor mensen die haar nodig hadden. En zo kwam het 
er in 1633 van dat Louise samen met Vincent de Con-
gregatie van de Dochters der Liefde stichtte. Het nieu-
we element hiervan was dat vrouwelijke religieuzen 
actief werden buiten de klooster. Tot dan toe hadden 
de rigoureuze bepalingen rond het slot dit onmogelijk 
gemaakt; slotzusters hadden geen contact met de 
buitenwereld, zij mochten hun klooster niet verlaten en 

De tekst in de kop zegt veel over Vincent de Paul en zijn inzet voor de armen, zieken, ontrechten, kwetsbaren 
in zijn tijd en samenleving, niet vanuit een klooster, maar door tussen hen in te leven en werken. 

hadden zelfs vaak zwijgplicht. De Zusters van Liefde 
echter zochten de mens op en deden veel aan gezond-
heidszorg en armenzorg. 

De spiritualiteit van Vincent en Louise is ook in onze 
tijd nog actueel en krijgt gestalte in de internationale 
Vincentiaanse Familie, Famvin, die twee miljoen religi-
euzen en vrijwilligers met elkaar verbindt rond de 
inzet voor de armen. Het is een overkoepelende orga-
nisatie van alle verenigingen, ordes en andere organi-
saties die Vincentius als beschermheilige hebben.
De Nederlandse tak van deze Vincentiaanse Familie 
werd in 1997 opgericht en ook de Fraters van Utrecht 
maken hier deel van uit. Er worden ervaringen uitge-
wisseld en er wordt samen stilgestaan bij de vraag 
wat Vincentius als patroonheilige betekent voor de 
diverse congregaties. In de afgelopen jaren zijn regel-
matig bezinningsdagen en pelgrimstochten georgani-
seerd. Deze hebben de onderlinge band tussen de 
congregaties verstevigd en de spiritualiteit verdiept. 
Het werk dat 400 jaar geleden werd begonnen, gaat 
dus door, wellicht op een andere manier, maar dat 
geeft niet!

Trouwens: ieder van ons kan toch proberen alles wat 
Vincent noemt in “Gelukkig zij...” in praktijk te bren-
gen?

Adri Vergeer
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In Memoriam 

Frater Harry van Helsdingen

Op maandag 1 mei 2017 stierf 
Frater Harry van Helsdingen. In dit 
In Memoriam willen wij stilstaan bij 
zijn lang en kleurrijk leven. Er is 
dankbaar gebruik gemaakt van de 
vele gegevens zoals Harry die zelf 
in de loop der jaren verstrekt heeft. 
Zo ook van de necrologie uitge
sproken tijdens de uitvaart en de 
tekst van het gedachtenisplaatje. 
Redactie

Na een langere periode van ziekte 
en afnemende krachten overleed 
op maandagavond 1 mei, frater 
Harry van Helsdingen rond 20.00 
uur in het bijzijn van zijn overbuur-
man, pastor Gerard de Wit. Gerard 
vertelt hierover: “Omdat de avond-
zuster haar ronde ging doen, had 
zij mij gevraagd die tijd even bij 
Harry te willen gaan zitten. Harry 
was niet meer aanspreekbaar en ik 
heb zitten bidden. Harry stierf op 
het moment dat ik mijn gebeden 
afgerond had. Een mooier moment 
kun je je niet bedenken.” Met het 
overlijden van frater Harry van 
Helsdingen sluiten we een stuk van 
onze historie af. Harry is de laatste 

frater die in onze missie in Indone-
sië en Nederlands Nieuw-Guinea 
gewerkt heeft. Een boeiend en 
veelkleurig leven, gedragen door 
een geloof dat, gegroeid, gesnoeid 
en tot volheid gekomen, zijn vol-
tooiing vindt als hij op de avond 
van die 1ste mei zijn leven terug-
geeft aan zijn Schepper. Harry 
was een mens met oog voor zorg-
zaamheid, gezelligheid en sfeer.

Harry werd geboren op 7 novem-
ber 1924 te Goirle. Zijn vader had 
daar een steenfabriek. Hij was het 
derde kind in het gezin Van Hels-
dingen. Er waren meer kinderen in 
het gezin, maar enkelen van hen 
stierven al jong. Ook moeder over-
leed toen Harry tien jaar was. 
In de loop van de tijd veranderde 
de samenstelling van het gezin 
doordat vader hertrouwde. Het 
waren tijden van recessie en eco-
nomische crisis, die ook hun weer-
slag hadden op de familie Van 
Helsdingen. Omdat het bedrijf van 
vader failliet ging, werd er verhuisd 
naar Amersfoort. Daar leerde Har-
ry de Fraters van Utrecht kennen, 
op de St.-Jorisschool.
Het moeten de ervaringen op deze 
school zijn geweest en de bezoe-
ken aan Tante Zuster in Tilburg die 
de keuze voor het religieuze leven 
hebben aangewakkerd bij Harry. 
Roeping is een vreemd gebeuren; 
je weet niet vanwaar het komt en 
wanneer het begint. Eén liefdevolle 
blik van barmhartigheid kan al vol-
doende zijn. Maar het kon ook 
langzaam groeien en zich als een 
vanzelfsprekendheid bij je ontwik-
kelen. 

Harry wilde priester worden en 
daarna missionaris, dat had hij 
zich zo gedacht, maar hij merkte 
gaandeweg dat hij geen studiebol 
was en hij heeft zelfs een keer 
gedacht: “Dan word ik maar bak-
ker.” Dat is het niet geworden, hij 
ging de opleiding voor schilder 
volgen.
In de jaren dat hij de opleiding in 
Zeist volgde, brak de Tweede 
Wereldoorlog uit. Steeds moest er 
een andere woonplek gevonden 
worden. Hoe moeilijk de situatie in 
die jaren ook was, op 12 augustus 
1943 werd Harry van Helsdingen, 
frater Pancratio.

Na de oorlogsjaren werd er achter-
eenvolgens in Utrecht, Hilversum, 
Zeist en Borculo bij de jeugd gewerkt 
en daarvoor volgde Harry diverse 
cursussen. Hij vond dat wel prettig 
werk en het gaf voldoening, maar 
onderhuids bleef de wens aanwezig 
om naar de missie te gaan. Hij had 
dan ook geen bedenktijd nodig toen 
hem in 1962 door frater Willibrordo, 
de toenmalige Algemeen Overste, 
gevraagd werd om in Indonesië te 
gaan werken. Harry had zijn ant-
woord al klaar voordat hem de 
vraag gesteld werd.
Het werd Merauke in het voormalig 
Nederlands Nieuw-Guinea. Enkele 
medebroeders daar aflossen, dat 
was de opdracht. Harry was er 
internaatsleider en procurator, maar 
ook loodgieter en klusjesman. Dus 
een echte missionaris: van alle 
markten thuis. Er was gebrek aan 
alles. Met het vrachtwagentje dat 
hij ter beschikking had, vervoerde 
hij wat nodig was om te voorzien 
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in de behoeften van een internaat 
met 120 jongens. Ook groef hij 
elke dag met zijn jongens tot de 
lang verwachte waterleiding er 
eindelijk ligt. Het werden zes jaren, 
waar hij altijd met vreugde op 
terugkeek. Het waren ook de jaren 
dat de Hollandse tijd op een einde 
liep en de invloed van Indonesië 
groter en groter werd. Hij keerde 
terug naar Nederland.
In de gedachten van Harry was het 
niet de bedoeling om lang in 
Nederland te blijven. Hij wilde 
terug en volgde dus naast zijn 
werk, dat hem was opgedragen, 
een cursus Indonesisch en binnen 
nog géén jaar kwam het bestuur 
aan zijn wens tegemoet. Er volg-
den acht prachtige jaren op Oost 
Flores in de plaats Larantuka. Hij 
assisteerde bij een landbouwpro-
ject in Weri, onder andere voor de 
groentevoorziening van de scholen 
en hij was econoom en procurator 
voor het fraterhuis en de school. In 
1976 was het voor zijn gezondheid 
beter terug te gaan naar Neder-
land. Zo gebeurde. Harry werd 
procurator van ons huis in Arnhem 
en kreeg de zorg voor het perso-
neel, want organisatie en zorg blij-
ven zijn sterke kant.

Daarnaast gaf hij 25 jaar lang al 
zijn krachten aan de Onze Lieve 

Vrouwe Parochie in Arnhem. Hij 
assisteerde in vieringen, deed 
ouderenbezoek en werkte mee aan 
het parochieblad. De veranderin-
gen in kerk en samenleving zijn 
door zijn jaren in de missie volko-
men aan hem voorbijgegaan. Zelf 
zegt hij hierover: “Ik miste de 
Latijnse vieringen en heb jaren 
moeten wennen aan de nieuwe 
tijd. Toen ik ermee vergroeid raak-
te, zag ik ook de positieve kant.”
Bij zijn 25-jarig jubileum als kerk-
vrijwilliger werd hij in het zonnetje 
gezet en hij hield contact met paro-
chianen en oud-medewerkers die 
hem tot op hoge leeftijd blijven 
bezoeken. Dit is kenmerkend voor 
Harry. Tot op zijn sterfbed zoekt hij 
contact met zijn vrienden en beken-
den in Nederland en Indonesië.

In al die jaren is zijn belangstelling 
voor zijn familie ook groot. Hij 
schrijft, mailt en bezoekt ze in 
Nederland zowel als in Australië, 
Nieuw-Zeeland en Canada. Het 
reizen en trekken zit hem in het 
bloed. Zo heeft hij nog één stille 
wens: Terug naar Flores. Op 79-jari-
ge leeftijd wordt zijn verzoek door 
het bestuur gehonoreerd en vertrekt 
Harry voor ruim vijf jaar naar zijn 
geliefde Larantuka op Flores. Een-
maal wonend in Weri worden de 

oude contacten hernieuwd en maakt 
Harry zich sterk om de kinderen 
van de veelal arme kampongbewo-
ners studiemogelijkheden te geven. 
De jongeren die hij in vroeger jaren 
geholpen heeft, hebben nu zelf kin-
deren. Ook voor deze kinderen 
weet hij studiegeld te verzamelen, 
en zo is de cirkel rond. Harry hoop-
te daar te mogen sterven, maar dat 
mocht niet zo zijn. 

Eenmaal terug in Nederland geniet 
hij van zijn oude dag. Hoewel zijn 
laatste jaren in Sint-Jozef De Bilt 
zwaar voor hem waren, bleef hij 
zijn levendigheid en belangstelling 
behouden. Zijn lichaam liet hem 
meer en meer in de steek, maar 
zijn geloof hield hem overeind. 
“Mijn lichaam houdt mij nog vast, 
maar ik ben klaar voor de over-
stap,” vertelde hij. 
Harry, je hebt je in je leven ingezet 
voor jonge en oude mensen, arme 
zowel als rijke. Jouw familie en 
degenen die jouw naam, Pancra-
tio, dragen in Indonesië, plus de 
vele anderen die jij in je hart geslo-
ten hebt, zullen je missen, net zoals 
wij. Een brief met prachtige tekst, 
geschreven door de dochter van 
een bevriend echtpaar is met jou 
het graf ingegaan. Ik wil dit In 
Memoriam eindigen met een citaat 

uit deze brief: 
“Als ik van tra
nen een trap kon 
bouwen, en van 
al onze herinne
ringen een brug, 
dan klommen 
we naar de 
hemel en haal
den we u terug.”

frater Ton 
 Oostveen
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Elk jaar opnieuw zoeken wij vanuit 
ons fraterhuis een doelstelling voor 
de inzameling tijdens de veertig
dagentijd. Dit jaar stond de vasten
inzameling van het Fraterhuis Sint
Jozef in het teken van Angiya, een 
klein dorpje in South Nyanza, 
Kenia. Zuster Mien Leistra van de 
Medische Missie Zusters was daar 
jaren werkzaam. Sinds januari 
2016 woont zuster Mien bij ons in 
het fraterhuis. De actie die wij voor 
haar voerden is een succes gewor
den: € 2000.
Langs deze weg nogmaals onze 
dank aan alle gulle gevers voor 
hun bijdrage. In onderstaand arti
kel vertelt zuster Mien ons over 
haar werk in Angiya. Redactie.

In Angíya, Kenia werkt sinds maart 
2006 een internationale groep 
Medische Missie Zusters samen in 
een gezondheidszorgproject dat 
bestaat uit de volgende onderde-
len:
- Zorg voor de zieke mensen / 

volwassenen en kinderen die 
met HIV besmet zijn.

- Zorg voor moeder en kind.
- De strijd voor schoon drinkwater.
- De aankoop van de medicijnen 

voor de kliniek.
- De zorg voor weeskinderen, 

uniformen, schriften, schoolboe-
ken, aanvullende voeding etc.

- De opleiding van gezondheids-
werkers in de dorpen.

Ik vind het erg fijn dat dit project 
vanaf het begin op internationale 
wijze tot stand gekomen is door 
een Oegandese priester die tijdens 
het regime van Idi Amin naar Kenia 
gevlucht was, de Nederlandse 

priester Piet van de Westen van de 
congregatie van Mill Hill die in 
Rakwaro in Kenia werkte en de 
familie Barning uit Leiden die 
bevriend was met beide priesters. 
Na het overlijden van de Oegan-
dese priester lag het project een 
tijdje stil. Toen de Medische Missie 
Zusters uitgenodigd werden door 
bisschop Philip Anyolo van Homa-
bay Diocese in Kenia, voelden wij 
ons aangetrokken tot Angíya om 
met dat project door te gaan. Na 
wat aanpassingen konden we 
gebruik maken van het gebouw 
dat er al stond en dus duurde het 
niet lang voordat we aan de slag 
konden.

In het voorbereidende werk maak-
ten we kennis met de mensen en 
vroegen wat wij voor hen konden 
betekenen. Ook hebben we de 
lokale Luo-taal geleerd en ons 
goed ingeleefd in de cultuur waarin 
we terecht gekomen waren, want 
ook mijn Keniaanse Medische Mis-
sie Zusters waren niet van Luo-land. 
Dat waardeerden de mensen zeer 
en als teken daarvan kregen we 
een traditionele inwijdingsceremo-
nie. Hier waren we erg blij mee. 
Het gevoel van acceptatie is het 
startsein voor alles wat er gedaan 
moet en mag worden.

Het was vanaf het begin een 
samenwerking met de plaatselijke 
bevolking, het gouvernement en de 
dichtstbijzijnde ziekenhuizen. Het 
groeide uit tot een plaats waar veel 
mensen met hun medische en soci-
ale problemen komen om weer 
perspectief te zien. De zorg voor 
moeder en kind is nog altijd een 

probleem tussen de vroedvrouwen 
en de vrouwen die in de dorpen 
een bevalling begeleiden vanuit de 
cultuur. De sterfte van moeder en 
kind is nog hoog, maar langzaam-
aan gaan de mensen inzien waar 
de zorg beter is, vooral als het om 
moeilijke bevallingen gaat zoals bij 
een tweeling.

Door het werk van de gezondheids-
werkers in de dorpen worden 
taboes doorbroken op gebied van:
- Gezondheidszorg.
- Planten en oogsten.
- De zorg voor weeskinderen in 

de dorpen.

Door het werken in groepsverband 
is het mogelijk geworden om zaden 
tegen gereduceerde prijzen te 
kopen. De gezamenlijke opbrengst 
geeft wat extra inkomen. Om 
zoveel mogelijk mensen te kunnen 
bereiken, hebben we onze diensten 
uitgebreid naar verafgelegen plaat-
sen, zodat gezondheidszorg dich-
ter bij de mensen komt.
Deze plaatsen kunnen we niet 
bereiken met de auto maar wel met 
een motor.

De foto’s op de pagina hiernaast 
willen het project Angíya wat illus
treren.
En voor het geld van de vasteninza
meling is men dankbaar; er zal 
beslist een goede bestemming voor 
gevonden kunnen worden!!

Vasteninzameling Fraterhuis Sint-Jozef 2017

Onder Ons nr. 2 - 2017

16



Onder Ons nr. 2 - 2017

17



Op 8 september viert frater Arnold 
Boerssen zijn 75-jarig kloosterjubi-
leum. De nu 93-jarige Arnold trad 
in bij de fraters in 1942. Woonach-
tig in Leusden, zoon van een dorps-
caféhouder, had hij een mooi leven 
op het platteland. Hij ging naar de 
fraterschool in Amersfoort en het 
was dan ook niet verwonderlijk dat 
hij na die scholing koos voor het 
kloosterleven bij de Fraters van 
Utrecht. Hij ging naar het juvenaat 
van de fraters in Zeist.
Joop, zoals hij in de familie 
genoemd werd, kon goed studeren 
en hij doorliep de lagere school, 
de Mulo en daarna de kweek-
school zonder noemenswaardige 
problemen. En zo trad Joseph Fran-
ciscus Boerssen in 1942, tijdens de 
oorlog, als frater Arnold in bij de 
Fraters van Utrecht. Na het postu-
laat volgde het noviciaat dat voor 
de eerste geestelijke vorming zorg-
de. Zijn keus voor het religieuze 
leven en voor het opvoeden van 
jonge mensen in het onderwijs was 
welbewust. En hij bleek er zeer 
geschikt voor.

Voor de klas
Zo kwam Arnold al snel (in 1945) 
voor de klas te staan. De St.-Gre-
goriusschool van de fraters te 
Utrecht werd zijn eerste stand-
plaats. Hierna volgden andere 
scholen van de fraters in de regio 
totdat hij in 1956 naast hoofd van 
de St.-Jorisschool in Amersfoort 
daar overste werd. In 1958 werd 
hij weer verplaatst, nu naar Utrecht. 
Ook hier werd hij naast zijn onder-
wijzerschap overste van het St.-
Gregoriushuis. 

Deze dubbelfunctie werd uiteinde-
lijk wat teveel voor hem, maar 
tegelijkertijd had men hem nodig 
voor ons opleidingshuis St.-Jozef te 
Zeist. Hier werkte hij vanaf 1960 
voor de toekomstige fraters op de 
Mulo. Zijn leerlingen deden het uit-
stekend en menig jonge frater had 
aan hem een heel goede leraar en 
mentor.
In 1966 en daarna werd het wat 
rustiger en de afname van jonge 
mensen voor het kloosterleven 
werd merkbaar, ook in onze con-
gregatie. En zo werd frater Arnold 
in 1970 benoemd tot hoofd van de 
Aloysiusschool te Utrecht. Hier 
heeft hij tot aan het einde van zijn 
actieve schoolloopbaan gestaan. 
En ook al deed hij hierna nog veel 
vrijwilligerswerk voor de school, 
officieel ging hij met pensioen in 
1988. 

Dienstbaar
In De Bilt werd hij een onvervang-
bare hulp van de overste in het 
fraterhuis. Omdat hij voor zijn werk 
in die tijd een klein autootje tot zijn 
beschikking had, werd hij gevraagd 
om boodschappen te doen of naar 
ziekenhuizen, apotheek of huisart-
sen te rijden. Hij deed het goed en 
met veel plezier.

Sport
Zijn grote hobby is altijd tennis 
geweest en bij Griffensteyn, zijn 
tennisclub in Zeist, was hij een van 
de betere spelers. Menig prijs heeft 
hij hier in de wacht gesleept. Toen 
Arnold op zijn 88ste uiteindelijk 
moest stoppen met tennissen, maar 
ook met autorijden, werd het er niet 
makkelijker op voor hem. Een man 
met zoveel energie, met zoveel 
inzet en passie, moest plotseling 
geduld opbrengen en de rust van 
een oude dag gaan opzoeken. Dit 
is frater Arnold heel zwaar geval-
len. Zelfs nu is het nog steeds moei-
lijk voor hem te accepteren hoe het 
ouder worden en het oud zijn z’n 
laatste levensjaren beïnvloeden. 
Hij vraagt daarom veel van de ver-
zorgers en verplegers en soms is hij 
wel eens ongedurig.

De oude dag
Meerdere keren per dag krijgt hij 
bezoek van een huisgenoot of 
familielid en hij krijgt veel aandacht 
van de verzorging. Maar om daar-
na weer rust te hebben, is voor 
hem bijna onmogelijk. Toch wil ik 
onderstrepen dat hij ook erg dank-
baar is voor alle aandacht. Meer-
malen heeft hij me dit verteld.
Frater Arnold, ik wens je veel 
sterkte en kracht toe, maar ook rust 
en acceptatie van het maar steeds 
ouder worden. Samen met jou zul-
len we je 75-jarig kloosterfeest in 
gepaste feeststemming vieren. 
Dank voor alles wat je voor de 
mensen hebt betekend.

Frater David Mullink.

Frater Arnold Boerssen 
En zijn 75 jaar als frater van Utrecht
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ONS GEBED WORDT GEVRAAGD VOOR DE VOLGENDE DIERBARE OVERLEDENEN:

27 – 03 – 2017 Mevrouw Femy Doodkorte te Almelo, in de leeftijd van 90 jaar. 
 Zij was de zus van frater Ben Doodkorte.

30 – 03 – 2017 Frater Daan Boonman, in de leeftijd van 78 jaar, wonende te De Bilt. 
 Hij overleed te Lodwar, Kenia, op bezoek bij frater Hans Wennekes.

05 – 04 – 2017 De heer Arnold Appelhof, in de leeftijd van 81 jaar, te Zeist. 
 Hij was koorzanger in de kapel van het Fraterhuis St.-Jozef.

23 – 04 – 2017 De heer Joop Huirne, in de leeftijd van 71 jaar te Eibergen. 
 Hij was de broer van frater Henk Huirne.

01 – 05 – 2017 Frater Harry van Helsdingen (frater Pancratio) in de leeftijd van 92 jaar.   
Hij overleed in het fraterhuis te De Bilt.

“HET HUIS VAN DE HEER ZAL MIJN WONING ZIJN 
VOOR ALLE KOMENDE TIJDEN…”

                                                                           
 Fr. David Mullink
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Bericht uit… Lodwar
Van frater Hans Wennekes

Brother Dan, zo werd onze frater Daan Boonman genoemd in het Centrum Nadirkonyen 
in Lodwar Kenia. Elders in dit blad kunt u zijn In Memoriam lezen.

De kinderen van het centrum echter, die Brother Dan goed kenden, kennelijk gek op hem waren en helemaal 
ontdaan door zijn kortstondige ziekte en abrupt overlijden, hebben uiting willen geven aan hun gevoelens 

hierbij. Er kwamen brieven en tekeningen en uit dit alles werd de volgende bijdrage samengesteld.
(Adri Vergeer vertaalde de teksten uit het Engels.)

Voor zover ik weet en begrijp heeft broeder Dan steun 
gegeven aan kinderen die dit nodig hadden, vooral 
hier in het Centrum Nadirkonyen. Hij deed dat finan-
cieel, maar ook zorgde hij voor eten en kleding. Hij 
was altijd vriendelijk naar de leden van de staf en 
naar de kinderen. Voor mij was hij ook een grote 
vriend en ik herinner me de keer dat hij me goede 
raad gaf toen ik een poos slecht presteerde op school. 
Broeder Dan was nederig en respectvol, maar hij was 
ook god vrezend en hij stond er dan ook op dat er 
dagelijks gebeden werd, in het bijzonder in de och-
tend en de avond. 
Zijn sterven heeft een grote wond gelagen in ons hart. 
Hij was een soort vader voor ons wij zijn geschokt 
door zijn heengaan. We hebben in hem een groots 
persoon verloren. Moge de levende God hem de eeu-
wige rust geven.

2 mei 2017
Erot Bonface Eyanae

Ik ben een kind van het centrum en opgevoed met de 
goede zorgen van broeder Hans Wennekes, die een 
geschenk uit de hemel is voor ons Turkana-kinderen. 
Wij houden van hem en hij van ons. Eén ding weet ik 
van God: alles op aarde gebeurt zoals Hij dat wil. Hij 
bracht ons helpers, donateurs. Hij bracht ons ook 
broeder Dan. Wij hadden geen perspectieven meer, 
maar broeder Hans en broeder Dan brachten ons 
hoop. Ik dank God voor broeder Dan. Hij was zo’n 
goed en beminnelijk iemand. Ik weet nog goed dat hij 
mij een keer oppakte, de lucht in gooide en weer 
opving. Wat was mijn wereld toen mooi! Ik voelde dat 
hij echt om mij gaf. 
Broeder Dan bezocht ook het centrum. Dan gaf hij de 
kinderen kleren, snoepgoed of kaarten of autootjes 
om mee te spelen. Hij was graag bij ons en wij had-
den het gevoel dat hij er gewoon bij hoorde. Broeder 
Dan liet ons zien hoe we in de tuin konden werken, hij 
leerde ons hoe we moesten lezen en schrijven. Hij 
was als een vader voor ons allemaal.
Ik mis hem en voel me alleen sinds ik hoorde van zijn 
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heengaan, maar tegelijkertijd geloof en vertrouw ik 
dat ik hem ooit in de hemel weer zal tegenkomen en 
gelukkig zal zijn. Ik moet nog steeds huilen als ik aan 
hem denk, maar misschien stuurt God wel een ander 
op mijn pad die me kan helpen bij mijn studie en mij 
de wil van God kan doen begrijpen.
Ten slotte wil ik allen die mij en het centrum een warm 
hart toedragen, laten weten dat ik een Keniaanse 
jongen ben, die hoopt op een betere toekomst, die 
graag een keer buiten Afrika zou willen kijken en iets 
van de wereld zou willen zien. Ik hoop dat er weldoe-
ners zullen zijn die mij willen helpen mijn droom te 
realiseren om mechanisch ingenieur te worden, zodat 
ik mijn broers en zussen van het centrum kan helpen. 
Daarvoor bid ik, maar ik bid er ook voor dat God de 
geest van broeder Dan bewaart tot de opstanding. 
Ik wens u een gezegend leven en veel geluk in uw 
familie.

2 mei 2017
Aloo Ekuwom Peter

Broeder Dan kwam soms naar het centrum. De kinde-
ren zongen dan een welkomstlied voor hem. Broeder 
Hans kondigde hem dan aan en daarna sprak broe-
der Dan iedereen toe. De ene keer hielp hij daarna in 
de ziekenboeg, een andere keer hielp hij mevrouw 
Veronica bij haar handvaardigheidslessen. 
Broeder Dan is altijd te vinden bij broeder Hans, 
mevrouw Veronica of de kinderen; zij zijn z’n beste 

vrienden. Soms trekt hij op de diverse afdelingen ook 
op met leden van de staf. Als hij op het centrum is, 
drinkt broeder Dan thee samen met de onderwijzers. 
Net als broeder Hans doet hij daar geen suiker in; het 
blijft voor ons onbegrijpelijk wat zij daar lekker aan 
vinden. De lunch gebruikt broeder Dan bij broeder 
Hans thuis.
Broeder Dan maakte altijd veel foto’s, want hij bleef 
zich verwonderen over de mooie dingen die hij zag. 
Hij had het ook in zich om mensen te bemoedigen en 
ik was één van degenen die hij aanmoedigde. Ik her-

inner me een dag 
dat ik hem allerlei 
vragen stelde, 
onder andere over 
Nederland. Hij ver-
telde me toen uitge-
breid over zijn land 
en deed dat zo 
enthousiast, dat ik 
mezelf de vraag 
hoorde stellen of hij  
me niet een keer 
daarheen mee kon 
nemen. Als ant-
woord kreeg ik 
alleen een glim-
lach.
Tijdens zijn laatste 
bezoek was ik vast 
van plan hem te 
herinneren aan die 
vraag over Neder-

land, maar nadat ik het bericht kreeg van zijn heen-
gaan, besef ik dat dat niet meer kan. 
Ik weet niet wat zijn dood veroorzaakte. Wat ik wel 
weet is dat ik van broeder Dan veel geleerd heb, over 
het leven en over God. 
Dank u wel broeder Dan, rust in vrede en moge God 
u belonen voor wat u deed voor ons centrum.

Ewoi Haron Ekaale, 
gouverneur Kinder Assemblee Turkana County.

De redactie van Onder Ons  bedankt iedereen die 
met brief of tekening op deze eigen mooie en ontroe
rende wijze blijk gaf van zijn of haar medeleven en 
grote waardering voor broeder Dan.

Onder Ons nr. 2 - 2017

21



AAIBAARHEID

Velen in Nederland zijn bezorgd 
over de toenemende verharding en 
polarisatie in de samenleving. Veel 
genoemd worden hufterig gedrag, 
ruwe omgangsvormen en kwetsend 
taalgebruik (met name op Internet). 
Er is behoefte aan meer onderling 
respect, vriendelijkheid en mede-
dogen – in de woorden van de 
dichter A. Roland Holst: “Laten we 
zacht zijn voor elkander.”
In die harde samenleving zijn men-
sen op zoek naar zachtheid, naar 
aaibaarheid. De schrijver Rudy 
Kousbroek publiceerde al in 1969 
een boekje (met fluwelen en dus 
aaibare kaft) waarin hij het begrip 
‘aaibaarheidsfactor’ introduceer-
de. Deze term is bedoeld om aan 
te geven in hoeverre dieren gevoe-
lens van genegenheid oproepen 
bij mensen. Kousbroek deelt het 
dierenrijk in op basis van de aai-
baarheid der soorten. Een negatie-
ve aaibaarheidsfactor (“objectief 
onaaibaar”) scoren dieren als 
kwallen, piranha’s en sidderalen. 
Bovenaan de ladder van aaibaar-
heid bevindt zich de kat. Dit dier 
bezit de hoogste aaibaarheidsfac-
tor en is “anatomisch volledig bere-
kend op aaibaarheid,” hetgeen het 
dankt aan zijn vacht. In een aantal 
essays werkt Kousbroek die ultieme 
aaibaarheid van de kat uit: zo 
onderscheidt hij liefst zeven onder-
scheiden aaizones aan de kop van 
een kat.

Kolommetje

Het begrip ‘aaibaarheid’ wordt 
inmiddels ook gebruikt voor men-
sen. Zo heeft van de huidige 
Nederlandse politici Jesse Klaver 
van GroenLinks met voorsprong de 
hoogste aaibaarheidsfactor. Dat 
blijkt ook duidelijk uit de woorden 
waarmee premier Rutte geregeld 
naar Klaver verwijst: “Mijn jonge 
vriend van GroenLinks.” Hij doet dit 
om hem weg te zetten als onerva-
ren, maar het kan geen toeval zijn 
dat Olivier B. Bommel zijn vriend 
Tom Poes (!) ook steevast “jonge 
vriend” noemde. Blijkbaar bena-
dert voor Rutte de aaibaarheidsfac-
tor van Klaver die van de kat, al is 
hij zich daarvan misschien niet 
bewust...
Wat mij betreft heeft Kousbroek 
groot gelijk als hij de kat bovenaan 
de aaibaarheidslijst zet, wie ooit 
een poezenwang of de zachte buik 
van een kat heeft mogen aaien, is 
het met me eens. Maar als natio-
naal ‘knuffelsymbool’ voldoet de 
kat niet. Daarvoor leggen er teveel 
muizen en vogeltjes het loodje: aan 
het uiteinde van de zachte pootjes 
zitten scherpe klauwen...

Welk dier dan wel? In augustus 
2016 arriveerde in Museum Natu-
ralis in Leiden een compleet skelet 
van een Tyrannosaurus rex: de 
bekendste dinosaurus ter wereld. 
Hij is één van de grootste roofdie-
ren (ruim 12 meter) die op de aarde 
heeft rondgelopen, met vlijmscher-
pe tanden en de krachtigste beet 
ooit. Het skelet kreeg al snel de 
koosnaam ‘Trix’, maar daarmee 
alleen red je het niet op de aai-
baarheidsindex. 

Gelukkig wonen sinds april Xing Ya 
en Wu Wen in Nederland. Niet 
eerder was er buiten de ‘komkom-
mertijd’ zoveel aandacht voor die-
ren in het nieuws als de afgelopen 
maanden voor dit tweetal. Inder-
daad, het gaat hier om de twee 
reuzenpanda’s die na een lobby 
van meer dan tien jaar – het duurt 
even maar dan heb je ook wat – 
naar Ouwehands dierenpark in 
Rhenen kwamen. Hun aankomst op 
Schiphol op 12 april was een heus 
mediacircus en sinds 30 mei mogen 
ze hun binnenverblijf in de dieren-
tuin verlaten. Opnieuw veel media-
belangstelling en drommen mensen 
die zelf foto’s en video’s maakten 
van het tweetal – een mannetje en 
een vrouwtje. Ze zullen publieks-
trekkers blijven, hoewel deze vege-
tariërs hun tijd vooral besteden aan 
het eten van bamboe: zo’n 12 uur 
per dag, 35 kilo p.p. (per panda). 
En hoewel we ze van China leasen, 
beschikken we de komende 15 
jaar over twee nationale knuffel-
symbolen.
De aaibaarheid der panda, met 
zijn wit-zwart gevlekte vacht en 
zwart omrande ogen, werkt ook 
door buiten de muren van de die-
rentuin. Dat merkte ik toen ik op de 
bus wachtte, in gezelschap van 
onder anderen een in het zwart 
geklede vrouw met een zonnebril 
op. Naast haar stond een moeder 
met haar dochtertje. Het meisje 
bekeek de vrouw aandachtig en 
zei toen: “Kijk mama, een panda!” 
Aan die panda’s gaan we nog veel 
plezier beleven!

Xander
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Financiële verantwoording

GIFTEN TOT JUNI 2017

Voor Onder Ons   

MAART   
3 E.J.B. € 40,-
6 E.W.M.S. € 25,-
27 A.A. v W. € 50,-
 Idem € 50,-
29 A.M.J.-S. € 15,-
 M.W.J. v R. € 25,-
   
30 J.M.C.K.H. € 15,-
 T.W. € 15,-
 S.B. € 40,-
31 G.M.F. € 30,-
   
APRIL   
4 E.W.M.S. € 25,-
 S.G.N. € 100,-
5 A.A. € 25,-
 M.H.A.P. € 25,-
 L.B. € 30,-
 J.C.S. € 40,-
10 M.B. vd B. € 20,-
18 M.C.A. vd P. € 50,-
24 J.J.A. v B. € 15,-
25 A.K. € 15,-
 M.F.C.M. € 25,-
26 H.M.K. € 25,-
   
MEI   
2 H.A. vd L. € 15,-
3 C.L.F. € 15,-
   

Voor Frater Hans Wennekes, Kenia   

APRIL   
5 D. v B-W. €  30,-  
18 KBO DB M. € 500,-
 M.C.A. vd P.O. € 2.000,-
19 C.L.B. € 50,-
24 J.C.A v A. € 40,-
26 H.M.K. € 40,-
   
MEI   
5 AKWAABA € 10.000,-
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